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Inledning 

Inför barn- och ungdomskonferensen 2018 beslutades i Ungdomsforum att temat för dagen 

skulle vara Klimat. Frågor de också var intresserad av var jämställdhet och integration med flest 

röstade för att konferensen skulle handla om klimatpåverkan. Ungdomssamordnaren inledde ett 

samarbete med kommunens miljöstrateger och strax därefter med föreläsare och inspiratör 

Fredrik Warberg från Tidsverkstaden. 

 

Inbjudna till konferensen var unga mellan 13–19 år, från de tre högstadieskolorna i kommunen, 

Osbecksgymnasiet i Laholm och politiker i samtliga nämnder och fullmäktige samt 

representanter från Laholmsnämnden. Fem fritidsledare medverkade i konferensen och gjorde ett 

jättejobb under och efter dagen.  

 

Denna rapport är en sammanställning av det deltagarna kom fram till under dagen. Materialet 

skickas till Kommunstyrelsen och Laholmsnämnden som ska svara på ungdomarnas förslag till 

att minska kommunen och invånarnas påverkan på klimatet. I maj ska ungdomssamordnaren och 

miljöstrategen och ungdomar från Ungdomsforum presentera resultatet från konferensen på 

Kommunstyrelsen. Rapporten kommer också att skickas till alla som deltog på konferensen och 

Ungdomsforum.  

Inledning av dagen – Vad hade hänt sedan förra konferensen? 
Varje konferens återkopplar till den föregående och därför började ungdomssamordnaren med en 

tillbakablick från konferensen 2017, som handlade om mobbning och kränkningar – på nätet och 

IRL. Dels berättades hur frågorna därifrån har gått vidare i kommunen och vad som har 

beslutats. Ungdomssamordnaren berättade också om att Aktivitetshuset startade i september och 

påminde ungdomarna om att det var just unga som drev igenom att ett aktivitetshus skulle 

byggas. Även om processen var lång (mellan 2010–2017) så var unga med i alla steg i processen 

och att det nu har bildats en styrelse bestående av unga mellan 13–20 år, föreningsrådet, 

fritidsledare och ungdomssamordnaren.  

Föreläsningar 
Elin Tallqvist, miljöstrateg i Laholms kommun gav först alla konferensdeltagare en bild av hur 

klimatförändringarna kommer att påverka Laholm. Hon illustrerade tydligt de olika scenario som 

har tagits fram kring havsnivåstigningar genom att visa en karta över Mellbystrand och 

Strandhotellet för att alla skulle kunna föreställa sig effekterna av klimatförändringarna lokalt.  

 

För att kunna göra frågorna mer konkreta att arbeta med valde vi som organiserade konferensen 

att arbeta efter fem B: Bilen, Biffen, Bostaden, Butiken och Boardingpasset. Detta gick Elin kort 

igenom vad som gäller för kommunen. 

 

• Bilen – handlar om alla transporter som kommunen använder sig av, såsom skolbussar, 

kollektivtrafik, bilar i tjänsten för anställda, klassresor med mera. 

• Biffen – all mat som serveras i kommunens regi, exempelvis skolmat, mat till 

äldreboende och fika som säljs i kaféer.  

• Bostaden – handlar om alla byggnader som kommunen äger och verkar i, uppvärmning, 

material och även de bostäder som Laholmshem ansvarar för och bygger. Även 

samhällsplaneringsfrågor kommer in under bostaden.  
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• Butiken – handlar om sådant som kommunen köper in och i det är upphandlingsavtal och 

krav viktiga. 

• Boardingpasset – är de flygresor som sker för kommunens anställda.  

 

Innan fikapausen, med mycket prat och mingel, genomfördes en övning som kallas 

”Klimatlinjen” där dagens externa föreläsare Fredrik Warberg delade ut kort ur en kortlek till 

alla deltagare. På korten stod något som ger ett koldioxidutsläpp, exempelvis ”duscha i tio 

minuter varje dag” eller ”byta ut kyl och frys”. Siffan på koldioxidutsläppet var per år och 

deltagarna skulle ställa sig å en lång linje där den som släpper ut mest stod i ena änden och den 

med minst i andra änden av linjen. Därefter blev det en intressant diskussion och en del aha-

upplevelser om vad som faktisk kan anses vara klimatvänligt och inte.  

 

Efter fikat pratade Fredrik om de fem B:na utifrån ett globalt och nationellt perspektiv och Elin 

fyllde i med det lokala perspektivet på varje område. På ett konkret sätt illustrerades de 

klimatförändringar som sker idag och vad som kan komma och hända beroende på hur mycket vi 

förändrar våra beteenden. Det var också mer engagerande än deprimerande med mycket exempel 

på ny teknik, de positiva saker som har hänt och händer och efteråt kommenterade ungdomarna 

att de kände sig stärkta av föreläsningen även om det är allvarliga problem och utmaningar som 

världen står inför.  
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Metod 
Metoden för barn- och ungdomskonferensen 2018 bestod i att deltagarna arbetade i fem grupper 

under dagen utifrån de fem B som nämndes innan. med ett antal deluppgifter. Detta gjordes för 

att konkretisera det stora och tunga ämnet. De fick tidigare på dagen arbeta med att lära känna 

varandra i gruppen, genom en enkel presentationsövning och genom klimatlinjen. Grupperna var 

sammansatta i förväg i ett försök att blanda deltagarna så mycket som möjligt, med unga i olika 

åldrar, från olika geografiska områden, med olika kön, tillsammans med vuxna i form av 

politiker. Fem fritidsledare var ansvariga för de olika stationerna, vilket underlättade mycket, 

eftersom de såg till att grupperna fokuserade på det B de hade framför sig och hjälpte till med 

dokumentationen. 

 

Grupperna fick arbeta med dialogdukar, där de skulle komma på konkreta idéer och förslag hur 

dels kommunen kan minska sin klimatpåverkan och dels hur alla invånare i Laholm kan göra.   

 

Genom att ”tvingas” arbeta strukturerat kunde grupperna så småningom känna en trygghet i att 

de skulle nå ett resultat, även om det för många i början kändes kaosartat, lite osäkert och det 

dessutom inte fanns mycket tid.  

 

Dagen avslutades med att Fredrik intervjuade samtliga grupper och efterfrågade några 

favoritförslag de fått fram under dagen. Fritidsledarna fick också ge sin bild av sina respektive 

stationer och en politiker i varje grupp fick presentera sitt favoritförslag.   
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Resultat  

Under hela eftermiddagen arbetade grupperna cirka 20–30 minuter på varje område och fick 

dokumentera på sina dialogdukar som de sedan bar med sig under dagen.  

 

Under varje område kom en mängd förslag fram hur både kommunen kan minska 

klimatpåverkan och hur alla invånare i Laholm kan göra. Alla förslag är listade nedan under 

varje B och de förslag som var mest framträdande eller föreslagna av flest grupper finns i slutet 

av varje avsnitt.  

Biffen 
 

Vad tycker vi att kommunen ska göra? Vad behöver vi och andra invånare i 
Laholm göra?  

• Mindre storlek på tallrikar 

• Utbilda personal i vegetarisk matlagning 

• Mindre nötkött – mer vegetariskt 

• Variation av den vegetariska maten 

• Inte bara ”köttersättning” utan bra 

vegetariska rätter 

• Två vegetariska rätter (eleverna får välja) 

• Hellre använda kyckling än nötkött 

• Jobba hårdare med matråden, mer 

konstruktiv kritik 

• Om eleverna får mer inflytande blir det 

mindre matsvinn 

• Elever är med från början och gör 

matsedeln från grunden 

• Planera och anpassa matsedeln till vad 

unga tycker om på varje  

• Använd det som elever väljer istället för 

skolmaten, t.ex. pizza 

• Skolmaten ska se godare ut 

• Eleverna får önska maträtter oftare 

• Tävlingar mellan skolor där man ska 

slänga minst mat. 

 

• Övervaka i skolan så man slipper matsvinn 

• Skapa en bra måltidsmiljö 

• Förändra matsalsmiljöerna 

• Ingen plats att sitta 

• Längre mattider 

• Göra nya rätter av mat som har blivit över, 

t.ex. kokt potatis till stekt 

• Färre blandade grönsaker 

• Mer potatismos i skolan 

• Tillåtet att krydda mer själv 

• Doggybag – skola och restaurang 

(möjlighet att köpa med sig?) 

• Införa doggiebags på restauranger 

• Laga inte för mycket mat 

• Ät rester 

• Mat som blir över kan man göra matlådor 

av mat 

• Inte vara rädd för att ta med överbliven 

mat  

• En ”ät-nu-hylla” i kylskåpet” 

• Spara maten hemma till nästa dag 

• Utnyttja dina husdjur för mat som blir över 

• Inte ta så mycket mat i skolan, ta hellre två 

gånger 

• Man ska äta upp det man har tagit på 

tallriken 

• Vegetarisk mat, lära sig äta det. I alla fall 

byta ut en del 

• Vegetarisk matkasse 

• Börja med vegetariskt i tidig ålder 

• Marknadsföra vegetariska rätter (goa 

rätter) 

• Köttfridag både hemma och i skolan 

• Närproducerat 

• Hemmaproducerat 

• Ekologiskt 

 

• Mat efter säsong 

• Köp mer lokalt och närodlat 

• Köpa mer ekologisk mat 

• Odla egen mat hemma 

• Äta varierat 

• Få se arbetet bakom maten 

• Kolla miljövänliga produkter och svenskt 

• Läs på mer om produkter, om koldioxid 
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• Kyckling och rotfrukter ska komma från 

kommunen 

• Få se arbetet bakom maten  

• Införa praktik i köket för att öka kunskap 

• Bra råvaror ger en bättre produkt = mindre 

sinn 

• Producera maten i kommunen 

• Biologisk mångfald 

• Återanvända maten till biogas 

• Arbetslivsdag, sprida kunskap om miljö 

och konsekvenser av matsvinnet 

• Mer vegetariska rätter på hemkunskapen 

Sammanfattning biffen 
När det gäller vad kommunen kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta B handlade de 

flesta förslag om: 

• Vegetariska maträtter/ersätta nötköttet 

• Inflytande över maträtter – är eleverna med och bestämmer äter fler 

• Matsalsmiljöerna och tiden för att äta, skapas bättre miljö att äta i äter fler upp och 

behöver inte stressa i kön, tar för mycket mat och slänger. 

 

Ett förslag som var nytänkande var att omvandla slängd mat till biogas.  

 

När det gäller vad alla invånare kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta område 

handlade förslagen bland annat om: 

• Att äta rester och inte slänga mat 

• Köpa närproducerat och ekologiskt 

• Odla egen mat 

• Äta vegetariskt och börja med det i tidig ålder 

•  

Ett förslag som stack ut var att införa en ”äta-nu-hylla” i kylskåpet.  
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Bilen 
 

Vad tycker vi att kommunen ska göra? Vad behöver vi och andra invånare i 
Laholm göra?  

• Öka antalet cykelvägar och belysning på 

befintliga 

• Bättre belysning på vägar/cykelleder 

• Sprida kunskap om hur man når 

ansopsstyrd trafik 

• Öka samarbetet med Hallandstrafiken 

• Öka antalet avgångar/bussar  

• Alla bussar/fordon bör köras på 

miljövänligare bränsle 

• Öka antalet busstationer  

• Öka antalet miljövänliga bussar inom 

kommunen 

• Förbättra/bekvämare utemiljö vid 

bullhållplatser 

• Subventionera kollektivtrafiken 

• Uppmuntra invånare att använda 

kollektivtrafik 

• Endast använda elbussar 

• Krav på miljövänliga bussar/fordon 

• Fler avgångar med buss och tåg 

• Bilpool  

• Fritidsverksamheten kan samköra färre 

fordon 

• Erbjuda företag ”bättre miljöbilar”-tjänster i 

kommunen, låna ut fordon 

• Öka utnyttjandet av kommunens elbilar 

• Mera elbilar 

•  

• Bara elbilar 

• Fler laddningsstationer för elbilar 

• Använd närproducerade tjänster/fordon 

• Alla inköp/upphandlingar ska följa 

miljösmarta och miljövänliga avtal 

• Förbättra materialet vi nybyggnationer 

• Om man ska flyga får man inte använda 

fossila bränslen 

• Flyg ska inte användas vid transporter 

• Förarlösa bilar 

• Fossilfritt centrum (Laholm) 

• Helt fossilfri kommun (Laholm) 

• Stötta lokala tjänster/fordonsföretag 

• Öka antalet inköp i samverkan inom 

kommunen – förhindra onödiga transporter 

• Cykla mer 

• Förbättra cykelvägarna 

• Öka användandet av tåg 

• Använda kollektivtrafiken mer istället för bil 

• Skaffa busskort 

• Samordna transporter/Samåka 

• Medborgare inför shoppingbussar 

(samåkning) 

• En app som man kan använda för 

samåkning (arbete, fritid, inköp) 

• Varje familj har en app 

• Använd inte bil/fordon i onödan 

• Införskaffa mer info innan köp (miljövänligt 

kontra pris) 

• Upplysa varandra om miljöpåverkan i 

vardagslivet 

• Utmana varandra genom olika 

projekt/tävlingar för att nå bra miljöresultat 

• Om alla väljer miljövänliga tjänster och 

produkter så blir det mycket billigare i 

längden 

• Ungdomar upplyser föräldrar om vikten av 

att använda bilen mindre 

• Lära oss mer om miljön 

• Upplysa varandra om hur man får en 

bättra miljö 

•  

• Hjälpas åt att göra miljövänligt tänk och 

handlande ”trendigt” 

• Inspirerar och uppmuntra varandra 

• Planera/Medvetet fatta beslut som är 

miljövänliga angående transporter 

• Närproducerat – handla i Laholm, gå på 

bio i Laholm, övriga tjänster i Laholm först 

• Ersätta flyg med andra klimatsmarta 

fordon 

• Skaffa häst 

•  

Sammanfattning bilen 
När det gäller vad kommunen kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta B handlade de 

flesta förslag om: 

• Att se över kommunens fordon, bara miljövänliga bilar och helst elbilar 
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• Att förbättra kollektivtrafiken, framför allt bussar, dels med bränsle och dels förbättra 

avgångstider, öka antalet busshållplatser och se till att busshållplatserna är bekvämare, att 

subventionera och på andra sätt uppmuntra invånarna att åka kollektivt. 

• Att förbättra cykelvägarna och belysningen på dem, för att alla ska känna att det är tryggt 

att cykla.  

 

Flera föreslog också fossilfritt centrum (i Laholm) och någon grupp gick så långt att föreslå en 

fossilfri kommun.   

 

När det gäller vad alla invånare kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta område 

handlade förslagen bland annat om: 

• Samåkning. Dels föreslogs att alla planerar bättre när de ska använda bilen och även att ta 

fram en lokal applikation för samåkning.  

• Att cykla mer 

• Att åka mer kollektivt 

• Att informera varandra om vikten av att tänka miljövänligt och att sätta trenden.  
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Butiken 
 

Vad tycker vi att kommunen ska göra? Vad behöver vi och andra invånare i 
Laholm göra?  

• Krav i upphandlingen, mer preciserat + 

handla second hand 

• Välj produkter med minst klimatpåverkan. 

• Utsläpp ska väga mer i upphandlingarna 

• Ställa krav på upphandling på alla tekniska 

produkter, koldioxidutsläpp 

• Kommunen ska se över sina importer 

• Behövs färre böcker – det mesta finns 

digitalt 

• Mer digitala uppgifter/läromedel och 

mindre prov. Digitala prov istället 

• Digitalisering/smartboards 

• Bättre kvalitet på datorer, så de håller 

längre. Kolla på vad som är hållbart/bäst i 

längden. 

• Köpa nya datorer bara när det är mer 

effektivt 

• Ipad istället för papperstidningar 

• Mer lånedatorer 

• Använda datorerna till fullo 

• Gör reklam för t.ex. second hand 

• Mer second-hand-butiker i Laholm 

• Återanvända möbler och andra produkter 

• Inte godkänna shoppingcenter som vill lura 

kunder till att köpa mer  

• Stora butiker närmare invånarna 

• Inga konstgräsplaner 

• Minska plastförpackningar genom sina 

inköp 

• Minska pappersanvändning + bättre 

pappersåtervinning 

• Skoluniformer, kan det innebära positivt för 

något mer än klimat? 

• Blocket 

• Second hand-butiker måste synas mer – 

så folk vet att de finns 

• Välj second hand 

• Fler second-hand-butiker och att vi 

använder dem. Att butikerna ser fräscha ut 

• Högre status för second-hand. Förebilder, 

marknadsföra second-hand i skolan 

• Klädbytardagar 

• Skänka bort mer saker istället för att kasta 

• Uthyrningssaker mellan invånare 

• Ha datorn i datorväska – ta hand om 

datorn 

• Ladda inte fulladdade datorer 

• Välj hållbar elektronik före märke 

• Vara rädda om datorer och övrigt material 

så att det går att återanvända 

• Reparera istället för att köpa nytt  

• Laga mer mobiler och andra produkter 

• Inte kasta sådan som gått sönder – laga 

istället  

• Tappa inte bort pennor och köp nya 

• Väl svensktillverkat 

• Om du handlar på nätet, välj svenska 

företag (nära dig) 

• Minska plastförpackningar genom sina 

inköp 

• Sansa sig och inte handla så mycket – 

attitydförändring 

• Sälja det man inte behöver längre 

• Köpa kvalitet 

• Mindre shopping – mer bio/upplevelse 

Sammanfattning butiken 
När det gäller vad kommunen kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta B handlade de 

flesta förslag om: 

• Att se över kommunens upphandlingsregler/krav, satsa mer på att ha krav som minskar 

klimatpåverkan 

• Digitalisering – att ha digitala läromedel istället för pappersmaterial samt att ta hand om 

datorer/mobiler mm 

• Att reparera och återanvända istället för att köpa nytt 

 

När det gäller vad alla invånare kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta område 

handlade förslagen bland annat om: 
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• Second-hand och att reparera saker samt att byta saker och sälja saker. Ungdomarna 

tryckte också på att påverka andra att tycka second hand är trendigt och bra 

• Digitala produkter, ta hand om dem och reparera.  

• Att välja svenska produkter även när en handlar på nätet. 

 

En del grupper lyfte också fram att vi behöver sansa oss och tänka till om vi verkligen behöver 

handla.  
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Bostaden 
 

Vad tycker vi att kommunen ska göra? Vad behöver vi och andra invånare i 
Laholm göra?  

• Släck ljuset i skolan på kvällen (och andra 

lokaler) 

• Stänga av/dra ner ventilationen under lov 

• Påverka uppvärmning av Laholmshems 

fastigheter 

• Solpaneler på byggnader och på marken 

• Använd hållbar energi till uppvärmning 

• Energirådgivning 

• Solpaneler 

• Marknadsföra solceller 

• Ställa krav på företag att använda solceller 

• Spara energi i kommunala fastigheter 

• Fossilfri uppvärmning när man renoverar 

kommunala fastigheter 

• Bygg högre och mer kompakt 

• Bygga i trä 

• Planera renoveringar, tilläggsisolera, bättre 

fönster 

• Hållbara byggen 

• Bygg med material som är bra 

• Checklista för kommunens fastigheter 

• Bygg hållbart, kvalitet, trä, energisnålt, 

isolerat 

•  

• Mer grönska på tal och markytor för att ta 

hand om regnvatten 

• Samla regnvatten för att spola toaletter 

• Sprid kunskap om hur man kan spara 

vatten 

• Återanvända dusch och toalettvatten 

• Ställa krav på att ha medborgardialog 

innan samhällsplanering 

• Ta hänsyn till kollektivtrafik när man bygger 

• Anpassa kollektivtrafiken (busshållplatser 

och tider) till allmänhetens behov 

• Tima buss- och tågtider 

• Se till att folk kommer på olika dialoger! 

Bjud på något gott. Tänk utanför boxen. 

• Ta med ungdomar i utvecklingen av 

kommunens hemsida, mer användarvänlig 

så unga kan bjudas in till samråd 

• Använd Instagram och V-klass för att gå ut 

med info om samråd m.m. 

• Återvinna möbler i möbellagret 

• Återbruksstation, Arla deponi 

• Skolprojekt – tävlingar kring miljö och 

annat 

• Släcka lyset när vi inte är där 

• Sänka värmen på nätter och helger 

• Energispar-lampor 

• Tänka på element på sommaren och när 

du öppnar fönstret’ 

• Använda app som visar el-åtgång i realtid 

• Använda sig av timers på elektronik 

• Inte använda stand-by-funktioner 

• Sänka värmen inomhus en grad och ta på 

sig en tröja 

• Kolla tätningslister 

• Kolla med hyresvärden var elen kommer 

ifrån 

• Övergivna hus kan rustas upp och 

användas (spar mark som ej behöver 

bebyggas) 

• Bygg hållbart 

• Göra medvetna val kring renovering 

• Sånt som ska pantas=pantas! 

• Flaskorna i butikerna är tusen kronor 

dyrare 

• Använd ej dörröppnare, hiss och rulltrappor 

när det inte behövs 

• Använd ej elektroniska apparater i onödan, 

ex. lampor och TV 

• Solpaneler 

• Inte köpa nytt bara för att det finns något 

”modernare” 

• Kolla blocket innan man köper nytt 

• Laga det som kan lagas 

• Närproducerat 

• Tänka på vad man slänger ut, 

miljöfarliga/giftiga ämnen 

• Spara och återanvända regnvatten 

• Duscha inte i 15–20 minuter 

• Spara vatten när man duschar eller borstar 

tänderna 

• Södra Hallands Kraft – förbättring, utmana 

sig själv 

• Använd pellets 

• Dela t.ex. tvättmaskin, källsortering 

• Effektiva vaskskåp (lätt för sortering) 

• Mindre elektronik 

• Ta trappa istället för hiss 

• Inte byta ut möbler som är hela 

•  
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Sammanfattning bostaden 
När det gäller vad kommunen kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta B handlade de 

flesta förslag om: 

• Att se över energianvändning i kommunens fastigheter, spara på olika sätt 

• Utveckla mer solenergi 

• Bygga hållbart när kommunen bygger nytt, gärna i trä 

• Ta med ungdomar i samhällsplaneringen och bygga efter hur människor arbetar/pendlar 

med mera.  

 

När det gäller vad alla invånare kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta område 

handlade förslagen bland annat om: 

• Att spara energi på olika sätt 

• Reparerar och återvinna mer 

• Använda mer solenergi 

 

Det fanns kreativa förslag på hur vattenanvändningen kan effektiviseras, bland annat genom att 

använda regnvatten. 
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Boardingpasset 
 

Vad tycker vi att kommunen ska göra? Vad behöver vi och andra invånare i 
Laholm göra?  

• Videokonferenser 

• Fler Skype-möten 

• Kommunen kan hyra ut konferensrum för 

videokonferenser för privata och företag 

• Ha fler digitala möten och konferenser 

• Tågresor istället – planera mer/bättre 

• Välj tåg i första hand – flyg i undantagsfall 

• Kommunen bidrar till buss/tågresor – inte 

flyg 

• Förbjuda korta flygresor – tåg istället 

• Går det att boka sammanträdesrum på 

tåg? Effektiva resor kombinerat med möten 

• Arbeta för bättre nätverk på tågen 

• Fler tågstopp och bra buss dit 

• Arbeta för snabbare höghastighetståg 

• Enklare att köpa tågbiljett 

• Nya snabba tåg och lätt att ta sig till 

stationerna 

• Samåka 

• Vänorter i Norden + rabatt i dessa = fler 

som väljer att resa dit. OBS! Utmed 

järnvägen (Fler semesteralternativ liknande 

Kiruna-kolonin i Mellbystrand för att 

uppmuntra) 

• Välja buss eller tåg för klassresor 

• Lägga mer pengar på turistaktiviteter och 

få folk att stanna hemma på semestern 

• Mer bidrag till fler hållbara transporter 

• Billigare kollektivtrafik under sommaren 

• Bättre tågmöjligheter för att åka till fjällen 

• Satsa på hyperloop  

• En fungerande kommunikation 

• Miljön får gå före ekonomin 

• Ha fler digitala möten och konferenser 

• Video-konferensen, görs redan men 

behöver öka. 

• Tåg istället för flyg 

• Välj tåg inom Europa (nattåg) 

• Facebookgruppen ”Tågsemester” 

• Flyga mindre 

• Planera bättre/mer 

• Samåkning 

• Klimatkompensera vid flygresa 

• Höj flygpriserna för att kompensera tågen 

• Hur man tar sig till flygplatsen 

• Kontrollera vilka flyg man åker 

• Måste man åka så långt på semester, 

kanske tåg på närmare håll är lika mycket 

semester. Eller är det solen som drar? 

Gratis D-vitamin-tabletter 

• Inte välja långa semesterresor 

• Semestra mer på hemmaplan 

• Minska antalet semesterresor och tänka till 

innan man åker 

• Tänk efter vart man ska på 

semester/konferens mm: Vad är syftet? 

• Inte åka på klassresor som kräver flyg, till 

och med till London (det finns en tunnel). 

• Gör medvetna val 

• Upplys unga 

 

 

Sammanfattning bostaden 
När det gäller vad kommunen kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta B handlade de 

flesta förslag om: 

• Att ha fler digitala möten i arbetet 

• Åka tåg istället för flyg och utveckla både tekniken och hastigheten för tåg 

• Satsa på att locka fler att stanna hemma på semestern 

 

En del ville helt förbjuda flygresor för kommunens räkning.  

 

När det gäller vad alla invånare kan göra för att minska klimatpåverkan inom detta område 

handlade förslagen bland annat om: 
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• Fler digitala möten 

• Åka mer kollektivt, framför allt tåg 

• Fundera över om en måste åka långt bort på semestern 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt arbete 

Nu ska materialet skickas till kommunstyrelsen och samtidigt presenteras på kommunstyrelsens 

sammanträde den 15 maj av ungdomar, miljöstrategen och ungdomar. Dessutom kommer 

förslagen att skickas till berörda nämnder, Region Halland, alla besökare på konferensen och 

Ungdomsforum. De kommunala nämnderna ska ta upp förslagen och ge ett svar på hur de ser på 

dem och vad som är möjligt att genomföra. Svaren kommer att tas upp på Ungdomsforum och 

förmedlas via webben och sociala medier till de som deltog i konferensen.    

 

 

 

Sofia Larsson 

Ungdomssamordnare 

Laholm 4 maj 2018
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Bilagor 

Bilaga 1: Program för konferensen 

 

Program för ungdomskonferensen 2018 
  

  8.30 Registrering – kaffe/te/fralla 
  
  9.00 Hej och välkomna! 
  Vad har hänt sen förra konferensen? 
   
  9.15 Presentationsövning 
   
  09.30 Hur ser det ut i Laholm med klimatfrågor? 
   
  9.50 Klimatlinje 
   
  10.15 Fikapaus 
   

 10.40 Fredrik Warberg, föreläsare från  
Tidsverkstaden 

   
  11.40 Start på workshops 
   
  12.30 Lunch 
   
  13.10 Fortsatt workshops 
   
  14.40 Eftermiddagsfika och återsamling 
   
  15.10 Genomgång av workshops  
   
  15.45 Vad händer nu?  
  
  16.00 Tack och hej!  
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Bilaga 2: Exempel på dialogduk 


